Nieuwsbrief 5, januari 2020

Stand van zaken project Linde
1. Productie van de PV-panelen
Op 4 juni 2019 zijn we gestart met de productie van 348 PV-panelen van 375 Wp. We
hebben nu inzicht in de productie tot en met 31 december 2019.
In onderstaande grafiek zijn de verwachte maandopbrengsten (rood) vergeleken met de
daadwerkelijk geproduceerde duurzame elektriciteit (groen).

De (conservatief) ingeschatte opbrengst voor de periode t/m 31 december 2019 was
63.264 kWh. De werkelijke opbrengst is geworden 74.052 kWh. Dit is 17 % meer dan
begroot.
De hogere opbrengst is vooral het gevolg van veel meer zonuren dan gemiddeld in de
zomermaanden. In ieder geval een goed beging van het project.
Ieder lid kan zijn eigen aandeel gemakkelijk zelf berekenen. De opbrengst van 74.052
kWh is geproduceerd met 348 PV-panelen. Per paneel is dit 212,7 kWh per paneel. Dit
is over een periode van 1 juni 2019 t/m 31 december 2019! Dus nog geen heel
productiejaar.

2. Verrekening teruggave energiebelasting
Voor de verrekening van de energiebelasting zijn afspraken gemaakt met
energieleveranciers inzake het aan te leveren format. Dit is bij de ene energieleverancier
eenvoudiger geregeld dan bij de andere.
Belangrijk is dat leden die gedurende een productiejaar overstappen naar een
andere energieleverancier dit direct bij ons melden!
Met om | nieuwe energie verloopt de regeling het meest soepel. Hiermee is
afgesproken dat van ieder lid dat in het productiejaar naar om | nieuwe energie
overstapt door hun ook de energiebelasting van de eerdere energieleverancier wordt
verrekend.
Energiecooperatie Duurzaam Sittard zal dan de geproduceerde elektriciteit door de PV panelen aan om | nieuwe energie aanleveren in de eerste week van juni. Het
productiejaar loopt van 1 juni 2019 t/m 31 mei 2020.
- Productie t/m vertrekdatum oude leverancier
- Productie t/m 31 december 2019
- Productie t/m 31 mei 2020
Deze afspraken willen we ook met de andere energieleveranciers maken.
3. Ledenvergadering
Zoals bij de vorige ledenvergadering is afgesproken, en statutair verplicht is, zal ieder
jaar een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. De jaarvergadering over 2019
zullen wij in juni 2020 houden. Dan kunnen wij ook de resultaten van een heel
productiejaar bespreken. We zullen tijdig enkele data voorstellen doen.

Nieuwe projecten
We zijn ook volop bezig met de ledenwerving voor de 2 andere projecten:
Schildersbedrijf Leo Meures
Het dakonderzoek is afgerond en akkoord bevonden.
Door New Energy Systems is offerte uitgebracht en hier kunnen we 280 PV-panelen
plaatsen. Momenteel hebben we met 13 ledenovereenkomsten voor circa
200 PV-panelen. Daarnaast lopen er nog een 7-tal business cases zodat we in totaliteit
rond de 275 PV-panelen uitkomen!
We verwachten dat we op korte termijn voldoende leden halen en hebben opdracht
gegeven aan Enexis voor een 2*160 Ampère aansluiting. Dezelfde als bij het project
Linde.
De oplevering zal met name ten gevolge van de lange doorlooptijd bij Enexis,
in de zomermaanden van 2020 plaats vinden.
BMM Groen
Het dakonderzoek is eveneens afgerond en akkoord bevonden.
Ook hier is door New Energy Systems offerte uitgebracht en hier kunnen we 330 PVpanelen plaatsen.
Voor dit project hebben we nog meerdere leden nodig. Huishoudens in Einighausen en
Limbricht kunnen ook deelnemen. Mogelijk ook huishoudens uit Guttecoven.
We willen met name in deze stadsdelen een marketingcampagne starten en hebben
hiertoe ook folders laten drukken. Deze zijn ook digitaal voorhanden.
Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.duurzaamsittard.nl of
middels een mailtje naar info@duurzaamsittard.nl.
Indien u de postcode en het elektriciteitsverbruik doorgeeft kunnen wij voor u
vrijblijvend een kosten-batenanalyse maken.
Het minimaal aantal panelen om deel te nemen bedraagt 4.

